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สํานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี 
 
 
 
 

 



คํานํา 
 
 

การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ มี

วัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยมีการรวมกันผลิตสินคาการเกษตรรวมกัน มีการบริหารจัดการ 

รวมกันต้ังแตการรวมกนัผลิต การรวมจัดหาปจจัยการผลิต รวมถึงการจําหนายรวมกัน ซึ่ง 

จะทําใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และสามารถแขงขันในตลาดไดภายใตการสนับสนุนและ

บูรณาการของหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคีท่ีเกี่ยวของ จึงสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถผลิตสินคาเกษตร

ท่ีมีปริมาณ และคุณภาพไดมาตรฐานตามความตองการของตลาด โดยมีผูจัดการแปลงเปนผูบริหารจัดการกิจกรรม

ตาง ๆ สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมไดถอดบทเรียนการดําเนินงานแปลงใหญ กรณีแปลงใหญตนแบบ (ขาว) 

ตําบลบึงกาสาม อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เพื่อเปนตัวอยางในการดําเนินงานบริหารจัดการแปลงใหญให

สามารถบรรลุเปาหมายได รวมถึงเปนเครื่องมือชวยใหผูรับผิดชอบงานเขาใจกระบวนการสงเสริมการเกษตรแบบ

แปลงใหญ จนสามารถนําไปสูการปฏิบัติได  

ขอขอบคุณผูใหขอมูลและใหความอนุเคราะหในการดําเนินงานทุกอยางเปนอยางดี นางพิจิตรา  

เพชรทอง รักษาราชการแทนเกษตรอําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ผูจัดการแปลง นายประกอบ จรเจริญ 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ ผูชวยผูจัดการแปลง นายเล็ก พวงตน ประธานกลุมเกษตรกร 

แปลงใหญและสมาชิกกลุมแปลงใหญทุกทาน ท่ีชวยใหขอมูลในการถอดบทเรียนเปนอยางดีหวังวา การถอด

บทเรียนแปลงใหญตนแบบ (ขาว) ตําบลบึงกาสาม อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ครั้งนี้จะเปนประโยชนกับ

ผูสนใจในการนําไปประยุกตใชตอไป 

 

 

สํานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี  
สิงหาคม 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การถอดบทเรียนแปลงใหญตนแบบ (ขาว) ตําบลบึงกาสาม อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 

ความเปนมา 
 นายเล็ก  พวงตน เกิดวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2488อายุ 70 ป  สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ 

ท่ีอยู 24 หมู 7 ตําบลบึงกาสาม อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
เบอรโทรศัพท 089-568-1572 การศึกษา จบช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  
พื้นท่ีทําการเกษตรท้ังหมด จํานวน 49 ไร 1 งาน (ท่ีตนเองท้ังหมด) แบงเปน 
  1. ทํานา   จํานวน 9 ไร 1 งาน ไร (ปจจุบันปลูกขาวพันธุปทุมธานี 1) 
     2. ปลูกปาลมน้ํามัน   จํานวน 30 ไร (อายุ 8 ป 20 ไร, อายุ 2 ป 10 ไร) 
      3. ปลูกกลวยน้ําวาและปลูกผักสวนครัว เชน ขา ตะไคร กะเพรา จํานวน 10 ไร  
       4. เล้ียงปลาเบญจพรรณในรองสวน 
เปนประธานศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลบึงกาสาม ป 2556 เพื่อทําหนาท่ีใหความรูดานการปองกันกําจัด

ศัตรูพืช เปนแหลงผลิตและการใชสารชีวภัณฑในอําเภอหนองเสือ ในป 2557 ไดดําเนินการจัดต้ังเปนศูนยเรียนรู

การเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินคาเกษตรกิจกรรม การผลิตสารชีวภัณฑ เพื่อลดตนทุนการผลิตขาว  

ตําบลบึงกาสาม อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และในป 2558 ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกรมสงเสริม

การเกษตรใหดําเนินการสงเสริมในระบบแปลงใหญ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแปลงตนแบบในการสงเสริมและ

การเรียนรูของเกษตรกรในพืน้ท่ี โดยมีผูจัดการแปลง คือเกษตรอําเภอ ดําเนินการรวมกลุมเกษตรกรและพื้นท่ีราย

ยอยเขามาบริหารจัดการการผลิตและ การตลาดรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ มีสมาชิก 41 คน พื้นท่ีดําเนินการ 

1,111 ไรและมีเกษตรกรกรตนแบบ คือ นายเล็ก พวงตน ซึ่งมีความรูความชํานาญในเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุขาว

คุณภาพดี การผลิตปุยอินทรีย การผลิตและการใชสารชีวภัณฑ ในการปองกันกําจัดโรคและแมลงในนาขาวและ

การลดตนทุนการผลิตขาว  

สถานการณปจจุบัน 
 ป 2559 ใหดําเนินการสงเสริมในระบบแปลงใหญประสิทธิภาพ มีสมาชิก 50 คน พื้นท่ีดําเนินการ 
1,334 ไร  และผลิตขาวเปลือกเพื่อสงโรงสีท้ัง กข.31 กข.41 กข.47 กข.๕๗ และปทุมธานี 1 ปญหาในพื้นท่ี 
คือ ในฤดูนาปรังเกษตรกรไมมีน้ําทํานา ดังนั้นเมื่อเกษตรกรมีโอกาสทํานาก็จะใชอัตราเมล็ดพันธุตอไรสูง ใชปุยเคมี
และสารเคมีมากเพื่อหวังจะไดผลผลิตท่ีดี จึงสงผลใหมีตนทุนการผลิตท่ีสูง แตเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการไดนํา
แนวทางการลดตนทุนการผลิตมาใช โดยเนน การปรับปรุงบํารุงดิน การใชสารชีวภัณฑเพื่อปองกันกาํจัดโรคแมลง
ในนาขาว การใชเมล็ดพันธุขาวพันธุดี และแปรรูปขาวสาร ทําใหสามารถลดตนทุนการผลิตไดบางสวน  
 ทีมผูจัดการนาแปลงใหญ ประกอบดวย  
 1. นางพิจิตรา เพชรทอง รักษาราชการแทนเกษตรอําเภอหนองเสือ / ผูจัดการ  

 2. นายประกอบ จรเจริญ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ / ผูชวยผูจัดการ                                      
๓. นายเล็ก   พวงตน ประธานกลุมเกษตรกรแปลงใหญ 

 
เปาหมาย  
 เปาหมายในการรวมกันผลิตนาแปลงใหญ มีแนวคิดการลดตนทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพผลผลิต เพิ่ม
ผลผลิต เพิ่มมูลคาผลผลิต และการบริหารจัดการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
 ผลิตสินคาคุณภาพ กลุมเปาหมายในการผลิตขาวไดรับมาตรฐานการเกษตรท่ีดีท่ีเหมาะสม (GAP) โดยมุง
ผลใหสมาชิกทุกคนผานการรับรอง GAP ทุกแปลง 



 การลดตนทุนการผลิต กลุมมีเปาหมายในการลดตนทุนการผลิตขาว จากเดิม 4,970 บาท/ไร เปน 3,๒
95 บาท/ไร โดยเนนให  
 - ใชพันธุดีและลดอัตราการใชเมล็ดพันธุลง จากเดิมเกษตรกรเคยใชเมล็ดพันธุในการหวาน 30 กก./ไร 
เปล่ียนเปน 20-25 กก./ไร  
 - ใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน มีการเก็บตัวอยางดินเพื่อวิเคราะหหาปริมาณธาตุอาหารในดิน         
คํานวณสูตรปุย ปริมาณท่ีจะใช โดยมีเจาหนาท่ีจากสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดนครปฐมมารวมดําเนินการ ทําใหลด
การใชปุยเคมีลงได จากเดิมเกษตรกรใชปุย 50 กก./ไร เปล่ียนเปนใชเพียง 25 กก./ไร และมีการทําปุยหมักไวใช
เอง  
 - ผลิตสารชีวภัณฑไวใชปองกันกําจัดโรคแมลงในนาขาวของกลุม  
 เพิ่มผลผลิต/เพิ่มมูลคาผลผลิต กลุมไดต้ังเปาหมายในการเพิ่มผลผลิตขาว จากเดิม 780 กก./ไร เปน 
850 กก./ไร และเปาหมาย การเพิ่มมูลคาผลผลิต โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
 - ใชเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี กลุมไดรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุดีจากกรมการขาวในโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ป ๒๕๕๙ จํานวน ๑๐ ตัน ประกอบดวย พันธุปทุมธานี 1 จํานวน  5 
ตัน และพันธุ กข.๕9 จํานวน 5 ตัน โดยเนนใหผลิตเปนเมล็ดพันธุและบางสวนก็ผลิตเพื่อสงทาขาวในเขตอําเภอ
หนองเสือ 
 - ใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน และผลิตปุยอินทรียใชเอง  
 - ผลิตใชสารชีวภัณฑไวใชปองกันกําจัดโรคแมลงในนาขาว  
 

 
 เพิ่มคุณภาพผลผลิต กลุมมีการต้ังเปาหมายในการผลิตเมล็ดพันธุขาวท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP 
ท้ังขาวบริโภค (Gap –Grain) และเมล็ดพันธุขาว (Gap-Seed) โดยใหศูนยวิจัยขาวปทุมธานีเขามา   ดําเนินการ
อบรมถายทอด เทคโนโลยีการผลิตขาวตามระบบ GAP และมีการสงสมาชิกกลุมไปอบรมการเปนผูตรวจแปลง
พันธุ การบริหารจัดการกลุม มีคณะกรรมการบริหารกลุม มีการประชุมเพื่อวางแผนการผลิตในแตละฤดูวาจะปลูก
ขาวพันธุอะไร และวางแผนการจําหนายเปนเมล็ดพันธุและขาวเปลือกเพื่อการแปรรูป รวมถึงการบริหารจัดการ
เงินกองทุนในการจัดซื้อปจจัยการผลิตมาจําหนายใหสมาชิกกลุม  
 
กระบวนการทํางานแปลงใหญ  



 การบูรณาการการทํางานของหนวยงานในระดับพื้นท่ี ในสวนภาครัฐ ประกอบดวย หลายหนวยงาน เชน 
สํานักงานเกษตรอําเภอไดขับเคล่ือนการดําเนินงาน โดยเกษตรอําเภอในบทบาทผูจัดการพื้นท่ีดําเนินการจัด
ประชุมคณะกรรมการจากหนวยงานภาคี เชน สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรและสหกรณ จังหวัด ธกส. 
สถานีพัฒนาท่ีดิน สหกรณจังหวัด พาณิชยจังหวัด โครงการสงน้ําและบํารุงรักษารังสิตเหนือ     ศูนยวิจัยขาว
ปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี  ทหาร กํานันผูใหญบาน นายกองคการบริหารสวนตําบลบึงกาสาม เปน
ตน เขารวมประชุม  รวมท้ังมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อสรางความเขาใจในการดําเนินงานแปลงใหญ 4 
เรื่อง คือ ๑. วิเคราะหและประเมินศักยภาพ ๒. ขับเคล่ือนการดําเนินงาน ๓. ถายทอดความรูในการเพิ่มผลผลิต 
การลดตนทุน และการเพิ่มคุณภาพผลผลิต ๔. สรุปบทเรียน ประเมินผล และรวมกันกําหนดเปาหมายและวาง
แผนการพัฒนา นอกจากนี้ผูจัดการแปลงทําหนาท่ีเช่ือมโยงตลาดโดยการประสานทาขาวสายทองวัตนา คลอง9 
มาพูดคุยและทําขอตกลงรับซื้อขาวของสมาชิกท่ีสูงกวาทองตลาด ๑๐๐ – ๒๐๐ บาท/ตัน สถานีพัฒนาท่ีดิน
ปทุมธานีใหความรูในการทําปุยอินทรียการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน  การทําปุยหมักชีวภาพและการปรับปรุง
บํารุงดินดวยปอเทือง กรมวิชาการเกษตรโดยศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนาการผลิตปทุมธานีใหความรูเรื่อง
การใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน การใชสารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย หนวยงานภาครัฐอื่นๆ ใหความรูแก
สมาชิกแปลงใหญ เพื่อสรางอาชีพท่ีเปนทางเลือกแกเกษตรกร ประกอบดวย ประมง ปศุสัตว มหาวิทยาลัยราช
มงคลธัญบุรี หนวยงานท่ีใหความรูเรื่องการรวมกลุมและการทําบัญชีคือ  สํานักงานสหกรณจังหวัด สํานักงาน
ตรวจบัญชี สหกรณและเกษตรและสหกรณจังหวัด หนวยงานสนับสนุนเงินทุน คือ ธกส. หนวยงานติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานแปลงใหญคือ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร หนวยงานท่ีใหความรูเรื่องการบริหารและ
จัดการการใชน้ํา คือ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษารังสิตเหนือ หนวยงานท่ีใหความรูเรื่องการตลาด คือ สํานักงาน
พาณิชยจังหวัด สํานักงานการคาภายในจังหวัด และ สํานักงานสหกรณจังหวัด หนวยงานทองถ่ินคือ อบต.บึงกา
สาม สนับสนุนวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรมของแปลงใหญ 
 

                  
 
เทคนิคการบูรณาการการทํางาน  
 จากการทําเวทีชุมชนเพื่อวิเคราะหปญหาในพื้นท่ี และนําปญหาของเกษตรกรเปนตัวต้ัง แลวบูรณาการ
งานของหนวยงานตาง ๆ เขามาแกปญหาท่ีตรงกับความตองการของสมาชิกแปลงใหญ โดยใชศูนยเรียนรูการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) เปนแหลงเรียนรูนอกจากนี้ยังมีการบูรณาการกับโครงการอื่น ๆ เชน 



การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหกับเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลง โครงการตามความตองการ
ของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแลงตามมาตรการท่ี 4 เปนตน  
 
ผลลัพธตามเปาหมาย  
 การลดตนทุนการผลิต สามารถลดตนทุนการผลิตขาว จากเดิม 4,97๐ บาท/ไร เปน 3,๒95 บาท/ไร 
ลดลงได ๑,675 บาท /ไร โดยมีการดําเนินการ ดังนี้  
 - ใชพันธุดีและลดอัตราการใชเมล็ดพันธุลง จากเดิมเกษตรกรเคยใชเมล็ดพันธุในการหวาน 30 กก./ไร 
เปล่ียนเปนการหวานน้ําตมในอัตราเมล็ดพันธุ 20-25 กก./ไร และในแปลงเกษตรกรตนแบบ (นายเล็ก พวงตน) มี
การ เปล่ียนจากการหวานนาน้ําตม ทําใหอัตราการใชเมล็ดพันธุลดลง จากเดิมใช 15- 20 กก./ไร เปน 8 กก./ไร 
 - ใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน มีการเก็บตัวอยางดินเพื่อวิเคราะหหาปริมาณธาตุอาหารในดิน         
คํานวณสูตรปุย ปริมาณท่ีจะใช โดยมีเจาหนาท่ีจากสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดนครปฐมมารวมดําเนินการ และมีการ
ไถกลบตอซัง พรอมกับฉีดสารเรงการยอยสลายตอซัง และใสปุยคอกเพื่อปรับปรุงสภาพพื้นนา ทําใหลดการใช
ปุยเคมีลงได จากเดิมเกษตรกรใชปุย 50 กก./ไร เปล่ียนเปนใชเพียง 25 กก./ไร  
 - มีการดูแลแปลงนาดวยวิธีผสมสาน โดยใชกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรขาว มีการผลิตสารชีวภัณฑไว
ใชปองกันกําจัดโรคแมลงในนาขาวของกลุม  
  
การบริหารจัดการ  
 จากผลการประชุมของคณะกรรมการฯ และการจัดทําเวทีชุมชน มีการแบงกลุมควบคุมการผลิตเพื่อ
จัดการผลผลิตท่ีมีคุณภาพเปนท่ีตองการของตลาด 
  
ผลกระทบ  
 การทําการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ เกษตรกรสมาชิกไดรับผลกระทบจากกิจกรรมการ ดําเนินงาน
ตางๆ แบงออกเปน 4 ดาน ดังนี้  
 - ดานส่ิงแวดลอม กระบวนการผลิตตามระบบโรงเรียนเกษตรกรและระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP - 
ขาว) สงผลตอส่ิงแวดลอม เนื่องจากเกษตรกรจะตองมีการสํารวจแปลงนากอนท่ีจะมีการตัดสินใจใช       สารชีว
ภัณฑหรือสารเคมีเพื่อปองกันหรือกําจัดโรคแมลงศัตรูพืช และกระบวนการผลิตตามระบบ GAP ทําใหเกษตรกร
รูจักการเลือกใชสารเคมีท่ีถูกตอง และใชในปริมาณ/ระยะเวลาท่ีเหมาะสม  
 - ดานสุขภาพ จากผลการรูจักการเลือกใชสารเคมีท่ีถูกตอง ใชในปริมาณ/ระยะเวลาท่ีเหมาะสม และการ
เลือกท่ีจะใชสารชีวภัณฑทดแทนสารเคมี สงผลใหสุขภาพของเกษตรกรดีข้ึน  
 - ดานสังคม การทําการเกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรกรจะตองมีการประชุมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูและ
ตัดสินใจในการทํากิจกรรมตางๆรวมกันอยูบอยครั้ง และยังมีสวนราชการหรือหนวยงานภาคสวนตางๆ เขามารวม
แลกเปล่ียนเรียนรู ทําใหเกษตรกรไดเปดโลกทัศนของตนเอง มีมุมมองตออาชีพการเกษตร เพื่อนเกษตรกร และ
หนวยงานราชการไปในทางท่ีดีข้ึน เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน และการมีสวนรวมกับภาครัฐมากข้ึน สงผลดี
ตอการพัฒนาชุมชนในอนาคต  
 - ดานเศรษฐกิจ เมื่อเกษตรกรมีการรวมกลุมกันเพื่อขายผลผลิต และไดมีโอกาสรับทราบขอมูลจากฝายผู
ซื้อ ทําใหเกิดความมั่นใจในการผลิตสินคาชนิดนั้นๆเพิ่มมากข้ึน มีแหลงจําหนายผลผลิตท่ีแนนอน และการทํา
สัญญาขอตกลงลวงหนา ชวยเพิ่มความมั่นใจในเรื่องของราคาจําหนายผลผลิตใหเกษตรกรมากข้ึนอีกระดับหนึ่ง 
สวนผูซื้อก็เกิดความเช่ือมั่นในคุณภาพและปริมาณของสินคาท่ีซื้อมากข้ึน  
 



ความยั่งยืนในการพัฒนา  
 ในมุมมองของเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ เห็นวาหากทุกภาคสวนท่ีเขามาดําเนินการ มีความจริงใจท่ีจะ
แกไขปญหาใหเกษตรกรตามปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางแทจริง ยอมสงผลดีใหกับเกษตรกรและชุมชนท่ีทําแปลงใหญ 
และเกษตรกรท่ีเปนสมาชิกแปลงใหญเองก็ตองมีความรวมแรงรวมใจ เสียสละเพื่อสวนรวม ยอมรับ กติกาของกลุม
จึงจะทําใหกลุมพัฒนาไปในทางท่ีดี  
 
ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ ( Key Success Factors)  
 ผูจัดการแปลง บริหารจัดการสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน โดยเขาใจ เขาถึงเกษตรกร รูจัก พื้นท่ี 
วิเคราะหขอมูลจากขอมูลพื้นฐานของเกษตรกร สามารถกระตุนใหเกษตรกรเรียนรูเพื่อพัฒนาเปนผูจัดการแปลง 
และเปนพี่เล้ียงใหเกษตรกรในการบริหารจัดการแปลงใหญ และมีความสามรถในการประสานงานกับ หนวยงาน
ภาคีตางๆ เปนอยางดี  
 ศูนยเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) เปนแหลงเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตขาวคุณภาพแกสมาชิกแปลงใหญและเปนสถานท่ีทําใหสมาชิกไดมาพบปะกันมากข้ึน เกษตรกรมีการต่ืนตัว 
พูดคุยกันมากข้ึน เนื่องจากมีกิจกรรมท่ีรวมกันทํามากข้ึน เชน การอบรมตามระบบโรงเรียน เกษตรกร ท่ีสมาชิก
จะตองมีการลงแปลงนาเพื่อศึกษาจากสภาพของจริงและนําส่ิงท่ีพบมาแลกเปล่ียนกัน  
 เกษตรกร ประธานและเกษตรกรตนแบบของนาแปลงใหญเปนคนขยัน เกง ซื่อสัตยมีวิสัยทัศน กวางไกล 
และมีจิตสาธารณะ เสียสละเวลาเพื่อกลุมและสมาชิก เปนตนแบบของการทดลองทําส่ิงใหมๆ เพื่อใหเกิดการ
เรียนรูรวมกนัในกลุม  
 
ปจจัยอุปสรรค  

๑. พื้นท่ีเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญอยูกระจัดกระจาย ทําใหยากตอการบริหารจัดการ  
๒. ภัยธรรมชาติ  

  
เง่ือนไข/ขอจํากัด  
 ๑. สวนราชการ/ภาคีเครือขายควรมีแนวทางการดําเนินงานท่ีไปในทิศทางเดียวกัน มีการบูรณาการงาน 
ใหเขาใจไปในทิศทางเดียวกันกอน เพื่อสรางความมั่นใจ ความสามัคคีเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานใหบรรลุ
เปาหมาย  
 ๒. ควรมีการบริหารจัดการดานการตลาดท่ีชัดเจน มีการกําหนดขอตกลงการรับซื้อ/ราคาผลผลิตท่ี 
แนนอน หากจะใหทํามาตรฐานไดตามท่ีผูซื้อตองการ ก็ควรจะระบุไวในการพูดคุย/เวทีชุมชนต้ังแตแรก เชน หาก
สมาชิกแปลงสามารถทําไดตามมาตรฐาน GAP การรับซื้อจะเพิ่มราคาจากเดิมตันละ ๒00 บาท หรือ ผูซื้อ 
รับผิดชอบคาขนสงจากแปลงใหญไปถึงจุดรับซื้อ เพื่อสรางความเช่ือมั่นในการผลิตของสมาชิกแปลงใหญ  
 
ท่ีมาของขอมูล  
นายสมเดช คงกะพันธุ เกษตรจังหวัดปทุมธานี 
นางพีระพันธ ตันธนวัฒน หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 
นางสาวจรรยา ทุกขจาก นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
นางพิจิตรา เพชรทอง รักษาราชการแทนเกษตรอําเภอหนองเสือ / ผูจัดการ  
นายประกอบ  จรเจริญ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ / ผูชวยผูจัดการ                                      
นายเล็ก  พวงตน ประธานกลุมเกษตรกรแปลงใหญ 


